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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

مع أني أنهیت ر�اض  ،ما الكتاب الذي ُینصح �ه أن ُ�قرأ على جماعة المسجدهذا �قول: 
 �ماذا توجهني؟  ،وشرحت لهم بلوغ المرام و�عض �تاب التوحید ،الصالحین أكثر من مرة

ألنهم اآلن  ؛األولى على تلقین العوام العقیدة الصحیحة الصافیةأئمة المسجد �حرص �الدرجة 
، �النسبة لعامة المسلمین مع األسف الشدید أنهم یتلقون من وسائل اإلعالم ما �حرفهم عن فطرهم

ا خ في قلو�هم عقیدة السلف بدًءا بثالثة األصول، ومرورً لشهوات والشبهات، فال بد أن ُترسمن ا
، وما تیسر من �تب شیخ اإلسالم ابن تیمیة وسلف هذه األمة، -رحمه هللا-�كتب اإلمام المجدد 

المقصود أن هذا ینبغي أن �جعله إمام المسجد نصب عینیه، و�ان الناس إلى وقت قر�ب ُیلقنون 
األصول الثالثة، و�سئلون عنها في المساجد، ولما جاءت أو �ثرت هذه المدارس النظامیة 

ومن أوائل ما ُیدرس فیها �تب شیخ اإلسالم محمد بن عبد  -الحمدوفیها خیر وهلل  -الحكومیة
ن مالوهاب، �ان ُ�قرأ في االبتدائي األصول الثالثة والقواعد األر�ع وغیرها من الكتب النافعة 

عامي المتون التي جرت علیها األمة وتوارثتها خلًفا عن سلف، فینبغي أن ُیهتم لهذا األمر؛ ألن ال
 .غالب أن قلبه خاٍل �قبل ما یودع فیهوشبه العامي في ال

 فإذا أثیرت علیه شبهة فإنه ال�ستطیع ردها وقد ُ�شر�ها قلبه، ثم �صعب اجتثاثها، ومن الكتب 
ففیه �عض الشبهات التي تصاغ  -رحمه هللا-التي یوصى بها �شف الشبهات لإلمام المجدد 

م و�ل ما ُیدار اآلن من  اآلن �صیاغات عصر�ة وُ�ظن أنها مبتكرة، وهي موروثة عمن تقدَّ
 وأنه ،أصول وجذور قد�مة، ولذلك الدعوة بنبذ الكتب التي ترّد على المبتدعة القدامىشبهات له 

 غیرهم وال قول المعتزلة و�رد علیه وال األشاعرة وال ،ال حاجة إلى أن یثار قول الجهمیة وُ�رد علیه
 نقول: لكل .ألن ما عندنا جهمیة وال معتزلة ؛�عض الناس �قول هذا الكالم ،من طوائف البدع

و�ن عبروا عنها بتعبیرات تناسب وتضلل  ،قوم وارث ولهم ُوراث یبعثون مذاهبهم إلى یومنا هذا
 .أهل العصر

على �ل حال �تب العقیدة تجب العنا�ة بها، وطالب العلم وظیفته أن یبین للناس مثل هذه  
المعروفة  األمور التي مع طول العهد غفلوا عنها ونسوها، فإذا تمكنت هذه العلوم على الجادة

ُ�عنى �ما أ�ًضا عند أهل العلم من قلوب العوام نفوا �ل ما یرد على قلو�هم مما �خالفها و�ضادها، 
�صحح العبادات من الصالة والز�اة والصیام والحج والمعامالت وغیرها، �ثیر من عوام 

فتبصیر  المسلمین تخفى علیه أحكام صالته، الر�ن األعظم من أر�ان اإلسالم �عد الشهادتین،
الناس بهذا ال سیما وأن �عض الناس قد �صلي صالة مخالفة قد تقترن �ما یبطلها و�ضادها، 

 ؛لو متَّ لو متَّ �عد سبعین سنة وأنت تصلي هذه الصالة ما ُقبلت منك :حتى قال �عض السلف
، »صلوا �ما رأیتموني أصلي«: -علیه الصالة والسالم-ألنه �صلیها على خالف ما جاء عنه 
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وعنده أموال، وال �عرف من أحكام الصیام أو �عرف  ائً عض الناس ال �عرف من أحكام الز�اة شی�
وال �عرف ما یبطله وال ما �خدشه، ومع األسف أنه یوجد في المسجد اآلن أو  ،أنه إمساك فقط

 في �ل مسجد عدد من طالب العلم الذین تقوم بهم الحجة لو قاموا، �هللا المستعان.
عدة ل�حوي قراءة  اما الحكم لو أن رجًال �سمع القرآن من المسجل وقد وضع فیه شر�طً  �قول:
 فلما انتهى القارئ الذي أطرب لقراءته توقفت عن السماع أو تجاوزت قراءة من ال ،قراء

  تعجبني قراءته خصوًصا أنه تكون قراءتهما لسورة واحدة؟
منه  �كون أكثر أثًرا فیك من غیره لتسمع اك قارئً مثل هذا إذا �نت تتبع األصوات المؤثرة تعتمد ل

فالن  جمیع القرآن، أو ما تستطیع سماعه منه، و�رد �ثیًرا في مثل هذه الصورة أنه إذا تأثر �قراءة
لتأثیر اوال یتأثر �قراءة فالن مع أن المقروء واحد أن التأثیر للصوت ال للمقروء، ذ�رنا مراًرا أن 

وت، المقروء المؤدى بهذا الصوت، ولذا جاء األمر بتحسین الصوت للمقروء المؤدى بهذا الص
نه أوجاءه هذا طواه خالص �أخذ عنه  ،فمثل هذا إذا �ان یناوع و�سمع لقراء �ثر ،والتغني �القرآن

  ال یؤثر فیه فال �سمع له، یبحث عمن یؤثر فیه.
ا :هذه رسالة �قول ذا على �اب المسجد حضرُت فإ ،حضرت في أحد الدروس�قول:  ،مهمة جد�

ملصق �حث على دعوة غیر المسلمین لإلسالم ولمن �ان عنده خادم غیر مسلم أن یدعوه 
ر في و�یف أن هللا تعالى یلهم من �شاء من األفكا ،فتعجبت لهذا المشروع الصغیر ،لإلسالم

شاء، فقلت ألحد أصحابي: انظر إلى فضل هللا تعالى یؤتیه من � ،سبیل الدعوة ونشر اإلسالم
اة التي فقال: هذا أمٌر �جر إلى منكر، قلت: �یف؟ قال: �مكن أرقام الدع ،نسأل هللا من فضله

كنه لقال:  ،قلت: هذا احتمال، ودائًما نبني على األصل .�الملصق دعاة شر ودعاة فكر منحرف
 .ء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فقد �كون هذا الشخصاحتمال علیه قاعدة شرعیة، ودر 

قد �كون اآلن ما هو متحقق من األسماء، الذي �قول هذا الكالم ما هو متحقق أنهم دعاة شر، 
 .ولو على حد زعمه، لكن قد �كون، �هللا المستعان

غراض ولكن غیره قد �ستخدم هذه الطر�قة في أ ،فقد �كون هذا الشخص نیته صالحة صادقة 
  فما هو توجیهك؟ ،فاسدة

 عن سبیل هللا. هذا صد ،هذا ال شك أنه صد عن سبیل هللا
   ما أفضل طبعات األنساب للسمعاني؟ �قول:

الطبعة الهند�ة التي أشرف على أولها على الستة المجلدات الشیخ عبد الرحمن بن �حیى 
اقي الطبعات، �عني ما ُحقِّق وعنها أخذ � ،وأكملت فیما �عد ذلك هي أفضل الطبعات ،المعلمي

غا�ة المطبعة الوهبیة أبًدا، إنما أخذ عن طبعة المعلمي، و�ذلك أسد ال اجدیدً  االكتاب تحقیقً 
لكن قد �كون في وجودها صعو�ة  ،ي سنة ألف ومئتین وثمانین هذه من أجود الطبعاتتالقد�مة ال



 
 

 
 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘٦۷E= ٤ 

و�ها  ،�عني فیها تصحیح ،هي مصورة على �ل حال، وطبعة الشعب ز�نة ال �أس بها ،ووعورة
 تصو�ب وتعلیق.

فر لنا في یوم عرفة قال أحد الدعاة في المخیم: اللهم إنا نسألك �حق هذا الیوم أن تغ �قول:
 .وترحمنا

له من الیوم ظرف لیس له حق أصًال، لكن إن توسل �ما �عم ،الیوم ظرف لیس له حق أصالً  
�ما جاء في حدیث الثالثة  ،أعمال صالحة في هذا الیوم فالتوسل �األعمال الصالحة شرعي

 الذین انطبق علیهم الغار.
 ؟ما رأ�كم في �تاب عون الباري  هذا �قول:

إنما على مختصر  ،وعلى المختصر لیس على البخاري  ،صدیق حسن خان ،عون الباري  
�عني تسعین �المئة أو أكثر من إرشاد الساري، له  ،وهو في جملته مأخوذ �الحرف ،الز�یدي

ا في �عض المواضع، وعقیدته أسلم من عقیدة صاحب األصل الذي  تعلیقات وتعقیبات �سیرة جد�
 .هو القسطالني

  وهل من مالحظات علیه أو على المؤلف؟ 
لباب تنبیه أولو األ ،�عني على المؤلف أشیاء �سیرة ُنبِّه علیها في �تاب للشیخ سلیمان بن سحمان

ا جاءت في الدین الخالص في  السلیمة من األلفاظ المستبشعة الوخیمة، �عني ألفاظ �سیرة جد�
 لكن هو في الجملة على مذهب السلف. ،تفسیره
  ما رأ�كم في تفسیر فتح الرحمن لُمجیر الدین الُعلیمي؟ �قول:

عن طبعات لكتب، تحدثنا عنها مراًرا  لون أال أستطیع الحكم علیه. �س ،ائً هذا ما قرأت فیه شی
 وهي موجودة في الموقع لمن أراد.

ه آل وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى ،الحمد هلل رب العالمین�عد هذا، 
 �ه أجمعین، أما �عد:اصحأو 

سًبا نفدعاهم ودعا بترجمانه فقال: أ�كم أقرب  ،(فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم�قول: 
 بي الوقتفقال أبو سفیان: �ذا �الفاء فقال، وأل بهذا الرجل الذي یزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفیان)

�ادة وابن عساكر واألصیلي: قال أبو سفیان: قلت، وفي روا�ة �ما في الیونینیة �غیر رقٍم: فقلت بز 
یر �غیر رقم �عني �غ ،، وفي روا�ة �ما في الیونینیة �غیر رقمٍ الفاء، هذا �الم القسطالني: قلت

رمز لصاحب الروا�ة �غیر رقم: فقلت بز�ادة الفاء، وهنا في الطبعة المأخوذة عن السلطانیة: 
 فقلت رقم واحد وعشر�ن معكم الطبعة السلطانیة؟ رقم واحد وعشر�ن الهامش؟

 طالب:...
 كم؟

 طالب:...
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 .ش الفرع �غیر فاء وعكس القسطالنيُت، مكتوب خاء، �ذا في هامال ال، واحد وعشر�ن: قل
 طالب:...

 ین؟أال ال ما �ه، 
  طالب:...

ووقع فیها  ،ال، هذه الحلبیة هذه صورة على الحلبیة ولیست على السلطانیة، صورة على الحلبیة
للشیخ  تدلیس شنیع، درجیل؟ وقع تدلیس شنیع، هم صوروا الحلبیة وصوروا في مقدمتها مقاًال 

للشیخ أحمد شاكر في مجلة عن صحیح البخاري ال عن هذه الطبعة بذاتها،  مقاًال  ،أحمد شاكر
عن صحیح البخاري، فصوروه ووضعوه مقدمة لهذا التصو�ر عن طبعة الحلبي التي لیس ألحمد 
شاكر فیها أدنى ارتباط وأشاعوا أنها طبعة الشیخ أحمد شاكر، حتى انطلى هذا على �ثیر من 

لبة العلم، حتى من أهل الخبرة في الكتب والطبعات، ناس طبعة أحمد شاكر، الشیخ أحمد ط
أو عمل موجود معروف مشهور لیس له  اظاهرً  اشاكر لیس له ارتباط �صحیح البخاري ارتباطً 

وهذه في أوائلها ما �ّمل،  ،ارتباط الشیخ أحمد شاكر، عنایته �المسند والترمذي وابن حبان
حمد أ ،ود والنسائي وابن ماجهقیة الكتب البخاري ومسلم وأبو داحبان والمسند، أما � الترمذي وابن

، لكنه من �اب التدلیس صوروا هذا المقال وجعلوه في مقدمة صورتهم ائً شاكر ما عمل علیها شی
 .من الحلبیة

لو رجعنا إلى األصل الطبعة الحلبیة الشیخ أحمد شاكر لیس له أي أثر فیها، وهي مطبوعة في  
، فمثل هذا التدلیس �مشي على �ثیر من الناس مع اإن �ان مولودً  أ�ام صبا الشیخ أحمد شاكر

األسف أني سمعت �عض من له خبرة ودرا�ة واهتمام �صحیح البخاري وطبعاته �قول هذه طبعة 
جمع  ،أحمد شاكر، األصل في خدمة الكتاب شرف الدین الیونیني الذي جمع النسخالشیخ 
ا�ة واستخرج ما تتفرد �ل روا�ة من حرٍف أو �لمة، أو تقد�م أو تأخیر، ورمز لهذه الرو  ،الروا�ات

ولها أكثر  ،برمز اصطلح علیه و�ّینه في فرخٍة �ما �قولون، هي موجودة في دار الكتب المصر�ة
ذه الفرخة ووزعناها على �عض الطالب في الجامعة، ووضعوا بینها مقارنات من نسخة ه

وحققوها �عني فرخة �عني ملزمة �ثالث ورقات أو أر�ع أصلها، ثم �عد ذلك جاء عنها وأخذ عنها 
من علماء مصر أكثر  االطبعة السلطانیة التي أمر السلطان عبد الحمید �طبعها، وحشد لها جمعً 

ونظروا واستخرجوا هذه الطبعة الموجودة بین أیدینا �انت مفقودة ثم صورت  من عشر�ن، وقابلوا
ألن األصل مطبوع على ورق مع طول  ؛أجود من األصل ،بتصو�ر هو أجود من األصل

 .الزمان
�عني مئة وعشر�ن سنة محترق أسود، ثم �عد ذلك صورت مع تصحیح �عض األخطاء الیسیرة  

التسعة �عني تسعة أخطاء عشرة �حدود مئة خطأ في الكتاب  جزء من األجزاءالتي توجد في �ل 
َحت في هذا التصو�ر وُخرِّجت األحادیث من التحفة وغیرها، وُأِحیل  ،وُوِضَعت األطراف ،ُصحِّ



 
 

 
 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘٦۷E= ٦ 

 وتحدثنا عنها مراًرا، ،، فهي خدمة جلیلة للكتاب مع ورق طیب وألوانإلى الشروح في �ل حدیث
�عني �عد سنتین من  ،ثم �عد ذلك ُطبع الكتاب مرة ثانیة ببوالق سنة ألف وثالثمائة وثالثة عشر

جمیع األخطاء في الطبعة السا�قة، ثم طبع �عد ذلك في  االطبعة األولى وأر�عة عشر تالفوا فیه
، لكن یبقى �لها جیدة ،المطبعة المیمنیة ثم الخیر�ة ثم الحلبیة هذه، و�لها مأخوذة من السلطانیة

أن التدلیس الحاصل هذا ال ُ�قبل، من ال �عرف وال خبرة له �الطبعات و�الكتب قد ینطلي علیه ما 
وهو مأخوذ من الطبعة ألف وثالثمائة وخمسة وأر�عین،  ،ُطبع �عد ذلك سنة خمسة وأر�عین

فیه حروف  ِ�لیشة �معنى أنك تنظر فیه مطبوع :البوالقیة الثانیة، �سمونه لیس بتصو�ر �قولون 
 .مطا�قة تماًما ،و�ذا طبقته على الطبعة التي أخذ عنها وجدتها مطا�قة تماًما ،�ارزة

یتصرف ولیس على مستوى من  ،عاد طباعتهأ لكن قد یتصرف صاحب الكلیشة هذا الذي  
�عني في مواضع معدودة منها ما سیأتي من قوله: فإن  ،ا�سیرً  اصححوا الطبعة األولى تصرفً 

بوه  دنى إشارةالتي في السلطانیة والطبعة الثانیة من بوالق: فإن َ�َذبني ولیس فیها أ ،كذََّبني فكذِّ
إلى التشدید وهنا شددها قال: فإن �ذَّبني وعلى هذا فالتصو�ر الموثوق المتقن المضبوط أضبط 

أبًدا هذا طباعة حروف �ارزة،  :یلمسه �قول منهذا، هذا اآلن  من الِكلیشة، لذلك تجد مثل
�اتبین في عنوانه: �المطبوع على النسخة األمیر�ة  ،بینوا ،�عني هم ما قصروا ،و�اتبین علیه

منه �الحرف مثل التصو�ر  افلیس مأخوذً  ،المطبوعة سنة �ذا، �عني ك �المطبوع �عني مثله
 ا.ولیس هو المطبوع األصلي هو بینهم

 طالب:...
 وحرفها للقراءة أجمل من حرف بوالق، حرفها أجمل الحلبیة. ،ُصورت مراًرا ،ین؟ الحلبیة �ثرتأ

 طالب:...
ه منها، �أخذون منها، هذه السلطانیة نو ذخأ�عني � ،، لكن یبقى أن األصل هو طبعة بوالقنعم

وقع في �ل جزء �ضعة أخطاء وُصحِّحت في  :لكن مثل ما قلت ،إشكالأصل األصول ما فیها 
الطبعة الثانیة من بوالق سنة ألف وثالثمائة وثالثة عشر �عدها �سنتین، �قول هنا في واحد 

 .إن �ان عند�م قلت: خ �ذا في هامشوعشر�ن 
 طالب:...

 �قول؟ ماذا
 طالب:...

 �قول؟ ماذا
 طالب:...

 ؟ماذا�خمسة وعشر�ن؟ تنتهي الصفحة 
 طالب:...
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 ال �أي �لمة؟ال 
 طالب:...

 وعشر�ن؟ اواحدً  ،صارت خمسة وعشر�ن ماذاأم ینقصون؟ 
 طالب:...

 والرجز في أولها؟ :قوله
 طالب:...

 طیب، واحد.
 طالب:...

 طیب اثنین؟
 طالب:...

 ین اثنین عند�م؟أوتواتر، اثنین وتواتر ثالثة تواتر، 
 طالب:...

 .�ه، سبعة لكسة عز وجل، ستة �حرك ال ال، أر�عة أخبرنا، خم
 طالب:...

 تسعة هذا، طیب، وعشرة �ما �ان قرأ ألن عندنا إلى ثمانیة وعشر�ن إلى ثالثین.
 طالب:...

 إلى ثالثین قلُت.
 طالب:...

 ال، في ترك ألرقام.
 طالب:...

للااَِّ ْو َ�اَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر ولَ {ال ال، فیه خلل ترقیم. و�بقى أن عمل البشر ال بد فیه من الخلل، 
ال بد من الخلل، هكذا هذه طبیعة البشر، فقلُت: ] ٨٢[سورة النساء:  }َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتالًفا َ�ِثیًرا

ولألصیلي  ،ونبهنا علیها ،ولألصیلي �ما في الفرع �أصله، هذه مرت بنا مراًرا ،(أنا أقر�هم نسًبا)
حتاج إلى الفرع مع وجود األصل، ما ن ؟كما في الفرع �أصله، نحتاج إلى الفرع مع وجود األصل

نسخة الیونیني األصلیة،  ،لكن ذ�رنا في مناسبات أن القسطالني ما وقف على أصل الیونیني
ونقل الفروق  ،إنما وقف على فرٍع منقول منها، فقابل علیه نسخته ست عشرة مرة، ونقله بدقة

م أجد أي فرق بینه و�ین فقابلت علیه فلبرموزها، �قول: ثم وجدت المجلد الثاني من األصل 
أدنى فرق  هالفرع، ثم �عد سنین وجد المجلد األول من األصل وقابل علیه فصار �الثاني ما فی

ولذلك لم �غفل الفرع؛ ألنه هو الذي قابل علیه األول، واعتنى �ه، ثم وجد  ،بینه و�ین الفرع
الفائدة من الفرع وعندنا األصل؟ ألنه  ما :األصل، ولذلك تجدونه �قدم الفرع و�ال قد �قول قائل
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ثم ألحق فیما �عد  ،وصار �حیل على الفرع، ثم ألحق فیما �عد في الشرح ،قابل على الفرع
ثم لما وجد األصل قابل  ،ولو �ان �حیل إلى الفرع �ما في الفرع في جمیع المواضع ،كأصله

 .مستساغي ما �عرف السبب غیر ذقال: �أصله. ألن هذا التعبیر ال علیه
. أي م اثنین عشر�ن �هبز�ادة �ه أنا أقر�ه ،ولألصیلي �ما في الفرع �أصله: أنا أقر�هم �ه نسًبا 

فعّداه �الباء، واألصل أن  ،وضّمن أقرب معنى أقعد ،وضّمن أقرب معنى أقعد ،من حیث النسب
: [سورة ق }هِ َأْقَرُب ِإَلیْ َوَنْحُن {�إلى �ما في قوله تعالى: أ�ًضا ُ�عّدى �من على أن أقرب یتعّدى 

١٦[. 
ي هو ثالث ذحّموي قال بدون الفاء، الولألصیلي وابن عساكر وأبي ذر عن ال -أي هرقل–فقال  

ن قال، وعلیه الرموز �عني لو تعودنا على هذه الرموز وضبطناها ما و ن، ثالث وعشر و وعشر 
و�نما أمر  ،�ما في الفرعاحتجنا إلى أن نراجع االصطالح، (أدنوه مني) بهمزة قطع مفتوحة 

ال �إدناء أبي سفیان لیمعن في السؤال و�شفي غلیله، و�نما أمر �إدناء أبي سفیان لیمعن في السؤ 
 في ألنه یواجه عناءً  ؛ول �عید السائل قد یترك �عض األسئلةؤ ألنه لما �كون المس ؛و�شفي غلیله
ما یتكلف في تفهیمه السؤال  منه الكن لما �كون قر�بً  ،ولؤ وفي فهم المس ،ولؤ إسماع المس

 في فهم السؤال، لیمعن في السؤال و�شفي غلیله.أ�ًضا ول ال یتكلف ؤ والمس
 طالب:...

، المقصود أنه أدناه منه لیمعن في السؤال، الترجمان عندهم و�سمع من أبي سفیان �الم ال �فهمه
معاناة من �عده في �ونه �حتاج إلى مسألة لكن یترجمه له الترجمان، والعلة في القرب هي 

 ول �حتاج إلى معاناةؤ حتى الترجمان �حتاج إلى معاناة والمس اولو �ان الترجمان قر�بً  ،سؤاله
 لبعده، فلما �قرب منه تزول هذه المعاناة من األطراف الثالثة.

 طالب:...
 �كون فیه؟ ماذا

 طالب:...
 تقاسیم الوجه.

 طالب:...
 و�مكن هذا نعم.

 طالب:...
عند ظهره)، أدنوه مني وقر�وا أصحا�ه فاجعلوهم عند ظهره �قول الكرماني: إنما فعل (فاجعلوهم 

ألنهم  ؛هكذا لیكون أهون علیهم في تكذیبه إن �ذب؛ ألن مقابلته �التكذیب في وجهه صعبة
ولعله قال هذا �عد أن ُ�ف �صره �قول: ال  ،وُ�ذَ�ر عن ابن عباس ،�قولون الحیاء في العینین

فإن الحیاء في العینین، لذلك لما تطلب من أحد �التلفون �ختلف عما  ،ى حاجةتطلبن من أعم
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إنما فعل هكذا لیكون أهون علیهم في . فاجعلوهم عند ظهره، قال الكرماني: تطلب عنه مواجهة
تكذیبه إن �ذب؛ ألن مقابلته �التكذیب في وجهه صعبة قال ابن حجر: لئال �ستحیوا أن یواجهوه 

لترجمانه: (قل لهم) ثم  -هرقل–وقد صرح بذلك الواقدي في روایته، ثم قال  ،�التكذیب إن �ذب
 قال هرقل لترجمانه: قل لهم أي ألصحاب أبي سفیان: (إني سائل هذا) سائٌل هذا أو سائُل هذا؟

 طالب:...
 علیه الصالة-، أي أ�ا سفیان (عن هذا الرجل) �عني النبي ألنه مستقبل سائٌل هذا ؛ألنه مستقبل

علیه الصالة -، عن هذا الرجل، النبي أنه �المدینة وهذا إشارة للقر�ب ، هذا مع-سالموال
 ؟ماذا، عن -والسالم

 طالب:...
 عن هذا الرجل.

 طالب:...
 فیه؟ ماذا

 طالب:...
وأشار إلیه  -علیه الصالة والسالم-نعم إني سائل هذا عن هذا الرجل إي، المقصود �ه النبي 

بذ�ره أو ألنه معهوٌد في أذهانهم، أو ألنه معهوٌد في أذهانهم، إًذا تكون  إشارة القر�ب لقرب العهد
الالم ال للعهد فإن �ذبني بتخفیف الذال ولم ُیذ�ر سواه في البوالقیة األولى وال الثانیة السلطانیة 

المأخوذة عن  وال الثانیة لكن جاء في الطبعة المأخوذة التي أشرت إلیها وهي التي بین یدي اآلن
لنسخة األمیر�ة اللي �سمونها إكلیشة �عض الناس إ�ش معنى إكلیشة؟ إكلیشة إذا رأیتها قلت هذا ا

األصل إال أنه مجدد الورق ما تفرق بینها إال �ِجدة الورق، وقد �كون في �عض الحروف غبش، 
وقد �كون الحجم أصغر أو أكبر، �عني شوف شرح النووي على مسلم مثًال تجد نسخ من القطع 

غیر و�ذا لمستها وجدتها �ارزة، و�ذا قابلتها على البهیة المصر�ة وجدتها مطا�قة من أول الص
الصفحة إلى آخرها وشكل الحرف واحد إال أنه أصغر، هذه إكلیشة �سمونها وحروفها �ارزة، ألنه 
 قال هنا: فإن �ّذبني فكّذبوه هذا ال یوجد في شيء من األصول التشدید، فلینتبه له! فإن �ذبني

قال الكرماني: أي نقل إلي الكذب أي نقل إلي الكذب، �قال: �ذبني الحدیث �ذبني الحدیث و�ذا 
ْؤَ�ا{: -جل وعال-نظیره صدق، قال هللا  ُ َرُسوَلُه الرُّ �قول: وهما ] ٢٧[سورة الفتح:  }َلَقْد َصَدَق للااَّ

مفعول واحد وفعل من غرائب األلفاظ هما من غرائب األلفاظ ففّعل �التشدید �قتصر على 
�التخفیف یتعدى إلى مفعولین، األصل العكس؛ ألن التضعیف ُ�عّدى �ه الفعل، ال �قصر �ه عن 

األلفاظ ففّعل �التشدید �قتصر على مفعول واحد  المفعول الثاني ُ�عّدى �ه، قال: وهما من غرائب
ز�ادة یر�د بذلك ما وفعل �التخفیف یتعدى إلى مفعولین قال القسطالني: ألن الز�ادة تناسب ال

یذ�رونه دائًما أن ز�ادة المبنى تدل على ز�ادة المعنى، و�العكس واألمر ها هنا عكس �العكس، 
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�عني الز�ادة تقتضي الز�ادة والنقص �قتضي النقص والذي عندنا عكس ما ُعرف في قواعد 
ا وِ�ذ�ة وفي العباب: العر�یة، و�قول العیني: قوله فإن �ذبني �التخفیف من �ذب �كذب �ذً�ا وِ�ذ�ً 

وأكذو�ة و�اذ�ة ومكذوً�ا ومكذو�ة، وزاد ابن األعرابي: مكذ�ة و�ذ�اًنا أو ُ�ذ�اًنا مثل غفران، وُ�ذبى 
مثل �شرى فهو �اذب و�ّذاب و�ذوب و�یذ�ان و�یُذ�ان وِمكذ�ان وُ�َذَ�ة ُ�ذ�ة �عني إذا اتصف 

الناس، ومثله: ُضَحكة ُهَمزة ُلمزة،  بهذا الوصف الشنیع وأكثر منه فهو ُ�َذ�ة �عني �كذب على
مثل ُتؤدة، وُ�ُذبُذب، وُ�ُذبُذ�ان �الضمات الثالث ولم یذ�ر سیبو�ه فیما ذ�ر من أمثلة ُ�ذبُذب 
ُكّذبُذب �التشدید، وجمع الكذوب ُ�ُذب مثل صبور وُصُبر، و�قال: �ذب ُ�ّذاً�ا �الضم والتشدید أي 

یض الصدق، أو ضده؟ نعم، على الصحیح أنه نقیض متناهًیا، والكِذب نقیض الصدق الكذب نق
�عني ما في شيء ثالث ما في واسطة بینهم �عني الصدق والكذب ال �جتمعان وال یرتفعان، لكن 
لو قلنا ضد ال �جتمعان لكن قد یرتفعا، و�حّل وقد یرتفعان و�حّل محلهما شيء ثالث �ما سیأتي 

عن الشيء على خالف ما هو عمًدا �ان أو  في رأي المعتزلة، الكذب اصطالًحا هو اإلخبار
سهًوا، عمًدا �ان أو سهًوا، فال �شترط لتسمیة الكالم �ذً�ا �ونه صدر من قائله عمًدا بل مجرد 

من �ذب علّي متعمًدا «: -علیه الصالة والسالم-اإلخبار �خالف الواقع ُ�سمى �ذب بدلیل قوله 
فلیتبوأ مقعده من النار ووجه االستدالل من  من �ذب علّي متعمًدا »فلیتبوأ مقعده من النار

الحدیث أنه قّید الكذب الذي ُرتب علیه هذا الوعید �التعمد فدّل على أن هناك �ذً�ا آخر إال أنه ال 
علیه الصالة -قوله أ�ًضا وعید فیه وهو السهو والغلط �عني مخالفة الواقع من غیر قصد. یدل له 

 وصفه �الكذب و�ن لم �كن له قصد. »كصدق هللا و�ذب �طن أخی«: -والسالم
�قول ابن حجر في فتح الباري نقًال عن الخطابي: أهل الحجاز �طلقون الكذب في موضع الخطأ 
�قال �ذب سمعك أي زّل فلم یدرك حقیقة ما قیل له، والخطأ ضد العمد، فعلى هذا ال واسطة بین 

نَّة ال واسطة بین الصد ق والكذب هذا هو المعروف عند أهل الصدق والكذب، وهو قول أهل السُّ
نَّة وأما المعتزلة فیثبتون الواسطة، و�شترطون لتسمیة الكالم �ذً�ا العمد�ة، وعندهم  ن هناك أالسُّ

َلى َأْفَتَرٰى عَ {واسطة بین الصدق والكذب وهي �الٌم لیس �صدق وال �ذب مستدلین �قوله تعالى: 
 ٰى َعَلى للااَِّ َ�ِذً�ا َأم ِ�هِ {َأْفَترَ حیث قابل الكذب �غیر الصدق ] ٨[سورة سبأ:  }للااَِّ َ�ِذً�ا َأم ِ�ِه ِجنَّةٌ 

مة ووجه استدالهم من اآل�ة أن الجنة غیر الكذب نعم، ألنها صارت قسی ] ٨[سورة سبأ:  ِجنٌَّة}
فالصدق لیس  -علیه الصالة والسالم-له وغیر الصدق ألنهم لم �عتقدوه لم �عتقدوا صدق النبي 

ن بوارد أصًال، نعم، الكذب قابلوه �الجنة فدل على أن هناك واسطة بین الصدق والكذب، وأنه �مك
أن ُیوصف الكالم �أنه ال صدق وال �ذب، �كالم المجنون �الم المجنون صدق وّال �ذب؟ �عني 
الكالم غیر المقصود �عني �جري على لسانه من غیر قصد الذي قابلوا �ه الكذب الذي قو�ل �ه 

 لكذب في اآل�ة نعم.ا
 طالب:...



 
 

 
 
 

١
١ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١١ 

 كیف؟
 طالب:...

 هو �سمى �الم وال ما ُ�سمى؟ هاه؟
 طالب:...
 ال ُ�سمى؟
 طالب:...

�عني في �الم ابن آجروم في تعر�ف الكالم هو اللفظ المر�ب المفید �الوضع، المفید �الوضع 
منهم من �قول الوضع الوضع اللغوي، ومنهم من �قول الوضع القصد فالكالم الذي غیر مقصود 

بل لیس �كالم، �كالم النائم مثًال، و�الم المجنون مثله، ألنه غیر مقصود، �الم الطیور التي تق
ال  لتلقین هذا لیس �كالم هذا هذا التأو�ل، والذي �قول �الوضع العر�ي ُ�خرج �الم األعاجم �لها

ي �سمى �الم، أما إذا قلنا المراد �الكالم هو القصد الذي هو الوضع �معنى القصد �كون قیًدا ف
 مجنون الة ألن التسمیة الكالم �الًما، وُرّد استداللهم �أن المعنى: أم لم �فتِر فُعبِّر عنه �الِجن

بي �عني افتراء له، افترى أم لم �فتِر ُعبِّر عنه �الِجنة ألن المجنون ال افتراء له، المجنون والص
غیر المقلد لغیره ألنك تجد الصبي �عیش في بیت ما �سمع فیه الكذب هو على البراءة ما �كذب، 

 لذا �قول العوام في أمثالهم:و�عیش في بیٍت �عتاد فیه الكذب �كذب لكن األصل فیه البراءة، و 
خذوا علوم القوم من سفهائهم ألن الداعي للكبار الداعي إلى الكذب هو النظر في المصالح 
والمفاسد المترتبة علیهم، والصبي والمجنون ما یدرك مثل هذه المصالح والمفاسد لیكذب من 

نى منقطعة؟ أن ما �عدها أجلها. وقیل إن أم في اآل�ة منقطعة، فال یتم لهم االستدالل، وش مع
بوه فإن �ذبني فكّذبوه بتشدید الذال المعجمة المكسورة أي واجهو  ه لیس من جنس ما قبلها، فكذِّ

، ومعلوم أن هذا �عد إسالمه، ولیس �ما -جل وعال-�التكذیب ف�هللا أي أقسم أبو سفیان �اهلل 
ال اء �عني �منعه من الكذب، ولو ، لوال الحیاء وفي روا�ة �ر�مة: لوال أن الحیمن �الم الترجمان

كما هو معروف حرف امتناع لوجود فامتنع الكذب لوجود الحیاء، والحیاء �ما في فتح الباري في 
ّد كتاب اإل�مان ألنه سیأتي في �اب أمور اإل�مان وسیأتي �اب الحیاء من اإل�مان، والحیاء �الم

تغُیر وانكسار �عتري اإلنسان من  لغة تغُیر وانكسار �عتري اإلنسان من خوف ما ُ�عاب �ه،
خوف ما �عاب �ه وقد �طلق على مجرد ترك الشيء �سبب والترك إنما هو من لوازمه، والحیاء 
في الشرع: خلٌق یبعث على اجتناب القبیح و�منع من التقصیر في حق ذي الحق، ولذا جاء في 

، فإن قیل: الحیاء »إال �خیرالحیاء ال �أتي «أ�ًضا: ، جاء »الحیاء خیر �له«الحدیث اآلخر: 
من الغرائز فكیف ُجعل شعبة من اإل�مان؟ �عني �كون ممدوًحا إذا �ان شعبة من اإل�مان فهو 

والحمد على األمور الغر�ز�ة أو على المكتسبة؟ �عني الحمد على الجمیل ممدوح والمدح 
 االختیاري أو على الجمیل اإلجباري؟
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 طالب:...
 ن أن ُ�مدح هذا �أنه نعم؟إي، ومثله المدح، ما �مك

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
إي، لكن هو مجبول على هذا األمر سواء �ان جمیل أو قبیح، هل یذم هذا الشخص ألنه قصیر 

ُتنكح المرأة «أو �مدح ألنه طو�ل؟ نعم هناك مطالب تتعلق بهذا الوصف �عني �ما في الحدیث: 
ر�عة، لكن لیس لها ید في وجودها، قد �كون لها نعم هذه مثار مدح في هذه الجوانب األ »ألر�ع

ید في ما هو مكتسب منها، وأما ما هو ما هي مجبرة علیه ووجدت هكذا فلیس �مناط للمدح وال 
ح، الذم وال الحمد، في األصل إال إذا تعّلقت �ه مصلحة المادح، و�ال فاألصل أنه ما هو مثار مد

ا أن �كون طو�ل وهذا قصیر ما ذنبه �حیث �كون لیس من �سبه وال اختیاره، �عني ما ذنب هذ
مثار ذم أو مدح؟ �قول هنا: فإن قیل: الحیاء من الغرائز فكیف ُجعل شعبة من اإل�مان؟ أجیب 

ة �أنه قد �كون غر�زة وقد �كون تَخلًُّقا نعم، الخصال والخالل سواء �انت جمیلة حسنة أو قبیح
ي ف�ما �قال: العلم �التعلم والحلم �التحلم، وجاء  سیئة منها ما هو غر�زي ومنها ما هو مكتسب،

ث من المحدثین أنه �ان من أحسن الناس ُخُلًقا فما زال �ه الطلبة حتى صار من  ترجمة محدِّ
ه، أسوأ الناس ُخُلًقا، نعم الطلبة ما في شك أنهم �خرجون اإلنسان في �عض األحوال عن ما اعتاد

 �ذا أضجروه، هو �شر فقد �خرج عن طوره. هاه؟إذا إذا أرهقوه و�ذا أكثروا علیه، و 
 طالب:...

یل قكل الغرائز ما دام إن اإلنسان إذا اإلنسان حاول أن یتخلق بها ُتكَتسب، �ثیر من الناس إذا 
 له: ال تغضب؟ قال: طبیعتي، لكن لو تحّلم اكتسب الِحلم.

 طالب:...
 وش فیها؟
 طالب:...

�صلح هل تناسب ما نحن  هذا] ١٨٨[سورة آل عمران:  }ِ�َما َلْم َ�ْفَعُلواْحَمُدوا َوُ�ِحبُّوَن َأْن �ُ {إي، 
فیه؟ وهل مفهومها أن محبة الحمد �ما فعل ال شيء فیه؟ �عني �ون اإلنسان ُ�ِحب أن ُ�حمد 
وُ�مدح �ما فعل عنده أعمال یتمنى أن تظهر للناس فیحمدوه علیها، هاه؟ �عني هل مفهوم اآل�ة 

ة اإلنسان أن ُ�حمد �ما فعل؟ ال شك أن فیه خدش في اإلخالص، فیه خدش أنه ال مانع من محب
، في اإلخالص، و�ن استنبط �عضهم أنه لو أحب أن ُ�مدح �ما فعل أنه أن مفهوم اآل�ة ال یتناوله
 لكن مهما �ان إذا �ان اإلنسان �حب أن �مدح ال بد أن �قع الخلل في عمله وفي قصده، نعم.

 طالب:...
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�زي لكن مع التنمیة ینمو، والحافظة غر�ز�ة ومع التنمیة مع التعاهد تنمو، ومع شو؟ أصله غر 
الترك تخُمد إي. نفس الشيء في منه ومنه مكتسب ُینّمى. إال �ما تتعلق �ه مصلحة المادح 

 والذام هاه؟
 طالب:...

شخص یؤثر البیضاء فیمدح البیض، شخص یؤثر السمراء فیمدح السود مثل ما قال ذاك: 
ها أحببت سود الكالب، هو �مدح هذا النوع و�حبه، إي هذا جبله هل هما �عني في الحدیث ولحب

حدیث األحنف جبله هللا على خصلتین �حبهما هللا ورسوله هذا أمر ُجبل علیه قال: الحمد هلل 
الذي جبلني على..، على �ل حال لكن أیهما أفضل الذي جبل على هذا األمر أو ُجِبل على 

�ه؟ ال شك أن الثاني أفضل، أجیب �أنه قد تكون قد �كون غر�زة وقد �كون تخّلًقا ضده فتخّلق 
ولكنه استعماله على وفق الشرع �حتاج إلى اكتساب وعلم ونیة فهو من اإل�مان لهذا، ولكونه 
 �اعًثا على فعل الطاعة وعاجًزا عن فعل المعصیة، وحاجًزا وحاجًزا عن فعل المعصیة، وال �قال

�منع عن قول الحق أو فعل الخیر ألن ذاك لیس شرعًیا �عني ال �مكن أن �سمى ُرّب حیاء 
حیاء، �عني لو سماه الناس حیاء ولیس �حیاء، هو من الخجل المذموم الذي �فوت المصالح 
 الشرعیة و�منع عن قول الحق، تجد اإلنسان ال �أمر وال ینهى وال �علم وال یرشد وال یوجه، �ل

 والحیاء خیر �له نقول هذا لیس �حیاء و�ن ُسمي عرًفا حیاء.هذا مما �سمیه حیاء 
 طالب:...

شرعي، شرعي لكن هناك معنى عرفي له، نعم، حتى له معنى عرفي، وسیأتي في �اب مستقل، 
 في �تاب اإل�مان، �قول العیني: الحیاء ممدوًدا هو االستحیاء واشتقاقه من الحیاة �قال: َحيَّ 

ف؟ وانتكس قوته، إ�ش لون َحيَّ الرجل إذا انتقص حیاته وانتكس الرجل إذا انتقص حیاته �ی
 قوته؟ هاه؟
 طالب:...

حيَّ الرجل إذا انتقص حیاته وانتكس قوته، هاه؟ إذا انتقص أو حیاته على أي تأو�ل �مكن أن 
�طرد على قوله اشتقاقه من الحیاة؟ �عني انتقص ازدرى حیاته تواضًعا وحیاًء من أن �مدح نفسه، 

�عض الناس عنده استعداد �مدح نفسه، و�عض الناس ما �مكن، �عني �قول �لمة فیها مدح ألن 
أو ثناء على نفسه والذي �منعه من ذلك الحیاء، �قال: حيَّ حیاء واستحى واستحیا حذفوا الیاء 
األخیرة �راهیة التقاء الساكنین، استحى واستحیا أشرنا مراًرا أن استحى بیاء واحدة استحى 

أ�ًضا بیاء واحدة هي لغة تمیم، و�ستحیي بیائین هي لغة قر�ش، و�ها جاء القرآن، ذ�رنا  �ستحیي
هذا في البخاري بیاء الحدیث �الیاء  »إذا لم تستحي فاصنع ما شئت«في مناسبات أن حدیث: 

والترجمة �الحذف فترجم على لغة تمیم: �اٌب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وأورد الحدیث على 
منك واستحیاك ورجٌل  �ان �حرف و�غیر حرف، �قول: استحیىلغة قر�ش، قال: واألخیران یتعد
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ن �أثروا (ف�هللا لوال الحیاء من أن حیٌي ذو حیاء ذو حیاٍء واألنثى �التاء �عني ذات حیاء، من أ
من أن �أثروا �عني رفقته، الر�ب الذین معه، �قول ابن الملقن: �أثروا علّي �ذً�ا لكذبت عنه) 

�كسر الثاء �أِثروا وضمها ولم یذ�ر القاضي غیره �عني القاضي عیاض في مشارق األنوار، 
عني �أثروا عني و�تحدثوا �ه فأعاب �ه،  �أثروا أي �حكوا عنه، و�تحدثوا �ه، فأعاُب �ه أي �حكوا

ألن الكذب قبیح ألن الكذب قبیح و�ن �ان على عدو، �قال: أثرت الحدیث �قصر الهمزة أثرُت 
�عني ال آثرت، اإلیثار غیر، آثرت إیثاًرا هذا غیر، قل مثل هذا في: أتى وآتى، ومثل: ما �خلط 

ث �قصر الهمزة آُثره �المد والضم والضم �عضهم بین األذان واآلذان، فهو �القصر أثرت الحدی
والمثلثة والضم وضم المثلثة و�سرها أثًرا ساكنة الثاء: حدثت �ه، �ذً�ا �التنكیر وفي غیر الفرع 
م قبیح، الكذب قبیح، أهل المروءة ال �كذبون، ولو �انوا من  وأصله الكذب فأعاب �ه ألنه �ما تقدَّ

ع، یتحاشاه �ل �ر�م، وقوله: لكذبُت عنه أي غیر المسلمین، ألن الكذب وصف قبیح شنی
ألخبرت عن حاله �كذب لبغضي إ�اه، وقد قال الفقهاء إن شهادة العدو على عدوه ال ُتسمع، إن 
شهادة العدو على عدوه ال ُتسمع لهذا المعنى، لكن هل تسمع له �عني ال تسمع علیه لكن تسمع 

ا شهادة الوالد لولده والولد لوالده تسمع علیه وال له، ألن التهمة منتفیة، التهمة منتفیة، ومثل هذ
تسمع له، عكس هذا. وقوله: عنه أي علیه وقوله عنه أي علیه، وقد جاء �ذلك في �عض النسخ 
نسخ البخاري ولم تقع هذه اللفظة في مسلم، رقم ستة وعشر�ن علیه نعم الفرق رقم ستة وعشر�ن، 

ال مخافة أن یؤثر علي الكذب، وعلّي �معنى عني �ما ولم تقع هذه اللفظة في مسلم ووقع فیه: لو 
في قوله قول الشاعر: إذا رضیت علّي بنو قشیر �عني رضیت عنه، ومثله: رضي هللا عن فالن 

 وعلى فالن. نعم.
 طالب:...

 لكن هل �قول إنه قال �ذا؟ �كذبون في وصفهم إ�اه.
 طالب:...

ي تصورهم أن هذا واقعه هم �صفونه، وهل في وصفهم إ�اه لكن هل ینقلون عنه �ذب؟ ال، هم ف
 الواصف �قال �اذب؟ الواصف �عني إذا أخطأ في الوصف.

 طالب:...
 و�ن؟

 طالب:...
كون اإلنسان �خطئ نعم و�ن دخل الخطأ وغیر القصد في أصل الكذب لكن هل ینقلون عن 

 شخص أنه قال �ذا؟ �عني ذوي المروءات مثل أبي سفیان؟
 طالب:...
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علیه من وجهة نظره، و�صف �أنه ساحر ومجنون على حسب فهمه للواقع، لكن ما  یرد علیه یرد
 �قول إن محمد قال �ذا أو قال �ذا ومدح آلهتنا وسوى وفعل وما حصل، الفرق واضح وال؟

 طالب:...
�الدف �عني، ال ما، ال ال فرق بین هذا وهذا. وال �منع أن یوجد الكذب، الكذب موجود ما هو 

لكن �عض أصحاب المروءات ما �فعلونه، ولذا جاء: هل �سرق المؤمن؟ قال: نعم،  بیرفع �الكلیة
 �سرق المسلم؟ قال: نعم، هل یزني؟ قال: نعم، هل �كذب؟ قال: ال، نعم.

 طالب:...
ألنه قال خالف الواقع، والراضي �الكذب �اذب ومروءتهم ال تخولهم أو ال تمكنهم من أن �قروه 

 ضرتهم ُنسب الكذب إلى الجمیع. نعم.على �ذ�ه؛ ألنه لو �ذب �ح
 طالب:...

 ولذلك قال لهم �ذبوه، ألنه ال �علم. نعم.
 طالب:...

 أنهم وافقوه على الكذب.أ�ًضا هو هذه العلة هذه �ما تؤثر عن أبي سفیان تؤثر عن الرهط 
 طالب:...

 مسلم مسلم أو �كون �خیًال نعم.
 طالب:...

هذا اللي نحفظه إي هذا اللي نحفظه، إذا رضیت علي بنو قشیر �عني رضیت عني، ووقعت 
لفظة علّي في البخاري في التفسیر، نقف على هذا ألن اإلقامة قرب اللهم صل وسلم على أ�ًضا 

 عبدك محمد.


